
Nr. 7 /1981.

257

Mánudaginn 26. október 1981.

Karl Sigurðsson
(Gunnar Sæmundsson hdl.)

gegn

Albiðusambandi Íslands
f.h. Landssambânds vörubifreiðarstjóra
vegna Vöruþilçtjórafélagsins'Fyikis"

(Baldur' Guðlaugsson hdl.)

:

Deilt um félagsréttindi. Lög nr.,36/1970. S¡ikna að svo stöddu.

Dómur.
Mál þetta, sem tpkiö var til dóms þann 13. þ.mán., var höfðað

með stefnu 21. ágúst s.l.

Stefnandi er Karl Sigurösson, Nestúni 3, Hellu.
Stefndi er Alþ¡iðusamband Íslands fyrir hönd Landssambands

vörubifreiðarstjóra vegna Vörubílstjórafélagsins Fylkis.
Dómkröfur stefnanda eru þét aö varnaraöila, Vörubílstjórafélag-

inu Fylki, verði dæmt sk\¡lt að veita honum inngöngu í félagið með
fullum félagsréttindum, án frekari tafar, og að þvi verði dæmt að
greiða honum málskostnað.

:i

Stefndi hefur gert þær dómkröfur að hann verði syknaður af
kröfum stefnanda, og að stefnandi verði dæmdur til að greiða máls-
kostnað.

Vörubílstjórafélagið Fylkir er stéttarfélag sjálfseignarvöru-
bifreiöarstjóra í Rangárvallasyslu og er félagésvæði þess allt s¡islu-
félaeið. , . ,,'

Lög félagsins; samþykkt á aðalfundi áriö 1978, hafa vdrið lögð
fram í málinu. Þar segir svo m.a.:

' :,

t,) I . gr.
Félagið heitir

Rangárvallasysla.
samþykktum. 2. gr.

Tilgangur félagsins er'að efÏa samvinnu og hag sjálfseignavöru-
bifreiðastjóra innan Rangárvallasyslu, rireð því að setja fasta taxta
fyrir akstur á vörubifreiðum á félagssvæöinu og á annan hátt að
vinna að hagsmunamálum félagsmanna á hverjum tíma.

t7

Vörubílstjórafélagið Fylkir. Starfssvæði þess er
Félagið er aöili að L.V. og er háð lögum þess og
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:3. gr., ;.1,,,
Rétt til þess að ganga í félagið og vera mçð,limgr

sjálfseignavörubifreiðastjórar í \angár"¿iiàryriïlnema eina vörubifreið og aka henni sjálfir.t'
4. gr. ;

þesq, hafa allir
sem eiga ekki

Sá, sem vil veröa meðlimur férag¡ins; i-eroui áö senda formanni
skriflega innrökubeion¡ og veiti, 'sÌjoiiiiri 

,r,ánuåT i*!],6;rindi efhann uppfvrir ao ¿omí hennar sriilioi' r¿iue¡iãE";;i;;;a skarallar inntökubeiðnir fyrir næsra félagsfu;a'':rii å;;;ir", af_
e1e]ð91u. vinnuréttindi eru þó á hverjurntíma háö þqim ,..gli,rn, ,..
sysluhefnd eða viðkomandi ráðuneyti tunnu að setja "* à;;i*;:Ieyfi og takmörkun á fjölda vörubíra til reiguaksturs.,.

Lög um leigubifreiðar, nr. r/1966, kváöu,svo á í r. gr. 2. mgr.að samgcinguináraráðuneytinu u*rl ilili'i ;¡" il;;ii',i,,oru,n
hlutaöeignadi vörubifreiðarstjóraférags, sem nero''' z--;ö; ät;sLeitlrféris að féragssvæði, að takmarkai rjorou 

-rãiu¡tir*ið;";;i
vöruflutninga innan félagsgvæðisins, enda' kæmu tir'i".or*ri p.irru
systunefndu ç91 bæjárstj órna, .,. iétugrr"*ái ie;i; ffiï.-' '

Með heimild í lögum.þessum var setr reglugerð nr. 163/r,966 um
hámarkstötu vörubifreiða' í RangárvariurÍJu.:i i ;; ;"jij;;.*ão svstunernd geti að r.ngnu* t'rögum uìr"fiir,i;";;r*;;î;
Fylkis, og með samþykki samgöngu',,âruráðuneytirinr,'ãtveöið

limarkilolu þeirra vörubifreiða í Rângárvalras¡islu, ,.rn noi;.'rIî;;til aksturs fvrir armenning gegn borgun. 3.,;. il;ðrrãð ryrlu_
":fl.d skuli taka ákvörðun um hámarksröru vörubifreioa, og gliãi
sú ákvöröun I ár i senn. i '

S¡islufundur RangárvailasÍslu, sem kom saman þann z¡. ãgtst
!967., fmlvtt<ti.aö mæra með því að félagatara Ëyrki, nr¿i-i"r.-mörkuðviö27fèlagsmennnæ.stàár..,"|:.'

Lög nr. 36/1970 leysru lög nr. l/tg66 af hólmi þann l. júlí s.á.Þar er að finna svipuð ákvæði um heimird samgöngumáraráðu_
nevtisins til þess.að takmarka fjölda l.is;b;;têlãã iíî.-nffi1il;.i'6. gr. segir að þàr sem takm,trtun *e ñ.t"ìil;u; ,ilî¡" äi".u'"af ráðuneytinu með sérstakri regrugerð fyrir hvert svæði. i lz.=[J.
segir að'viö gildistöku laganna falli úr gildi heimila,ðar rakrnarkanir
á fjölda leigubifreiða eftir lagareglum, s€m;ekki séu í samræmi við
lög ,þessi. i

varöandi Rangárvallas¡fslu, hefur ekki verið sett reglugerð, um
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takmarkanir á fjölda leigubifrçiða:til'vöruflutr,linga eftir iað lög nr.
36/1970 róku gildi, Þó skal þess getiö í því samband,i',aö samgöngu-
málaráðuneyfið hefur þann 26. juni lg72 ritað vörubí'lstjóra,félag-
inu Fylki og syslunefnd,:Rangárvallasfslu bréf; þar sem,f arh kemur
aö ráöuneytið fellst ekki á rymkun takmârkana þeirra sem fyrir
voru. Þetta bréf var ritað{ vegna þei.rrar:sislufundarsamþykkør.að
mæla með því að vörubifteið,um yrði fjölgað þar. i syslu,. ", i

Ekki verður séð að syslunefnd Rangárvallasy.slu, hafi, jallað oftar
ìurn þetta máletni en að framan er lfst. i. , :

Þann 29. október 1980 slcrifaði stefnandi Karl Sigurðsson vörubíl:
stjórafélaginu: Fylki bréf og beiddist inngöngu ,í fælagið. i ':

Hann, skrifaði vörubílstjórafélaginu annað,.bréf"þann 7 ., jtrnúar
1981, og er það svohljóðandi: " , ,i :à

,,Ég undirritaður óska,eftir starfsleyfi fyrir L.530 Volv.o N=I0 árg.
1980 fyrir 18. janúar l98tr s€rïl'er samkvæmt reglugerð,nr. 36.,gr.
5 frá 1970 um rekstur vörubila i Rangárvallasyslu.,, ., , , ,'

Þessum erindurn, stefnanda var af félagsins,hálfu svarað þann 16.
janú,ar 1981, og þeim vÍsað á'bug; þar eð.hámarkstalar ákveöin af
sarngönguráðherra hefði verið fyllt, og atvinnuho,rfur væru,óvissar
að, :svo ' komnu.. , ,'i . ' ;, ,; ' 

,. ..ì

Málaleitan stefnanda var ítrekuð mpð bréfi ,lögnaanns hans til
félagsins, dagsettu,29. júní s.l. ,Errþess lcrafist,að stefnanda og 3

öðrum nafngreindum mönnum verði þegar í stað, rog .í.síðasta lagi
10. júlí, veitt félagsréttindi. Samrit,bréfs þessa var jafnframt sent
Landssarnbandi vörubi'freiöarstjóra.,, : :

:,Í svari vörubTlstjörafélq.gsins , til', lögmannsins ikemur 'fram að
'öllum u-msækjendum uln : félagsréttindi heföi veriö.i'gert r uppsk átt i
bréfi, dags, 16., janúar 1981, ,aö,atvirtnuhorfur,,rv;irtust ískyggilega,r
i stéttinni að mati félagsstjérnaç,, ieg síöan hafi sú , spá fyllilega
gengið, eftir., Tekiö gr, fram að .samkv.æmt ,reglugerö; m€gi fjöldi
starfandi vorubifreiðarstjófa Í sfslunni ekki fara. fram, úr, tölunni
27, en sú tala sé nú, fyllt og vel það. Að vísu geti félagsstjérn, ekki
stâðið því í vegi að stef;nandi og,þeir',,aðrir,,er bréf :lögmânnsins
nefnir, fái inngöngu sem félagsmenn, þannig að þeir'nj{¡i,þeirrar
vinnu, sem.'núverandi félagsrnenn,,fái,ekki,,annâö; er un full vinnu-
skipti geti,ekki orðið að'ræöa. sam-t sem,áöur,nema þá með, því móti
að einhver ,n'úverandi., félagsm4nna hvqrfi, rlr félagi$u eöa atvinna
aukist að marki á, félaessvæðinu.
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, Í mflflutningi af hárfu stefnanda er vísað á bug þeim rökum, sem
forráðamenn,vörubílstjórafélagsins Fyrkis hafa borið fram gegn þvíað,ste,fnanda verði veitt fuilrtomin félagsréttindi:,,Enginn ,vafi sé á
því að harrn fullnægi þeim skilyrðum að eiga .1"" 

"ãr"uifreið, og
að hann' aki henni sjár,fur. Hann, eigi því kröfu ,á aö fá inngöngu
í,stéttarfélagið.,Félagsstjórn hafi og,boðið. honum inngöngu í félagið
en með takmörkuðum fé,lagsr,éttindum.r.Þessi afstaða verði að teljast
ólögmæt gagnvart stefnand a, 69 beri margt til ,þess. 

.

vel komi til mála að synjur rsú, er stefnandi mætti,, sé andstæð
69. cr. srjórnarskrár. En þó ekki yrði á pað'falrisr sé ljóst að synjun
um félagsréttindi stefnanda til handa styöjist ekki,við lög. Reglugerð
nr: l'63/1966 um hámarkstölu vörubifreiöa í Rangárvaltaslrslu hafi
aldrei verið gildandi réttur, og þó svo hafi verið þá sé hún nú úrgildi fallin. Engin'gild ákvörðun um rakmörkun á fjölda reigu_
bifreiða,til¡vöruflutninga sé nú varðandi félagssvæði Fyrkis.

Minnr er á það aö í 12. gr. raga nr. 36/1970 sé svo fyrir mælt
að þau..taki gildi r. júlí rg70 og falri þái,ur gi,rdi rcig nr. r/1966
og jafnframt þessu falli úr gildi heimilaðar rakmarkanir á rjölda
leigubifeiða eftir eldri lagareglum, séu þær ekki í samræmi.við þessilög. Skliringar hafi ekki fylgt frumvarpi til þessa ra lagaog umræður
ekki ,oröið um það á Alþingi og sé því rétt að álykta að skyra beri
greinar frumvarpsins eftir orðahljóðan. samkvæmt því rari um gildi
fjöldatakmörkunar, byggðrar á. rg. 163/1966 efrir því hvort regru_
gerðin sé í samræmi viö lög nr. 36/1970. ;

Það komi nú fram er athugaðar séu reglugeröir þær, þar ármeöal
reglugerð nr. 163/1966, er settar voru í gildistíð eldri raga, sem girtu
um leigubifreiöar, að ákvörðun um ' fjöldatakmarkanir hafi verið
lögö í hendur viökomandi bæjarstjórnar eöa s¡i:slunefndar. Hafi
þetta naumasr verið lögmætr þar eð lögin hafi kveöið svo á að aðild
slíkrar ákvöröunar væri í höndum, samgönguráðherra, jsem skyldi
þó leita.'tillagna viðkomandi stéttarfélags og meðmæla sveitar_
stjórnar eða s¡fslunefndar. Verði að telja að hér hafi verið um að
ræ,ôa óheimilt framsal ákvörðunarvalds; og þar af leiðandi égilda
stjórnarathöfn..

Í logum þeim, er nú gilda um leigubiireiöar , nr.36/rg70, sé svo
fyrir mælt'i 6- gr- að takmörkun á fiölda leigub'ifreiöa til,vöruflutn-
inga skuli ákveðin af samgönguráöherra meö sérstakri reglugerð

i

-,.1
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fyrir hvert svæði, og hafi síðan settar ,reglugerðir veriö þannig
gerðar, svo og breytingar á gerðum fjöldatakrnörkunurn. l

Samgönguráðuneytið hafi í júní 1972 ákveðið hámarkstölu vöru-
flutningabifreiða til leiguaksturs í Rangárvallasfslu, sbr. bréf þess
er hefur komið fram í málinu. Viö,:þessa ákvörðun sé að athuga
að eins og að framan segir hefði átt aö 'láta hana koma fram í formi
reglugerðar, en,af því hafi leitt að harîa hefði átt að birta í stjórnar-
tí'ðindum,iskv. 2. gr. laga nr. 64/1943. Þar-eð.svo hafi ekki verið
gert, sé nefnd'ákvörðun ráðuneyrisins.þ¡iðingarlaus fyrir úrslit máls
þessa. , I

Af hálfu stefnda er viöurkennt að stefnandi hafi rétt til að ganga
í VörubÍlstjórafélagið Fylki, en þess'sé aö gæta aö 4, gr. félagslaga
mæli svo fyrir að vinnur,éttirrdi séu á hverjum tíma háð þeim reglum
er'b¡islunefnd,eða viðkomandi ráöuneyti,kunni að setja um atvinnu-
leyfi og takmörkun á fjölda vörubifreiða til' leiguaksturs. Þannig
sé ljóst að félagslög geri ,ráð fyrir að vera kunni að ekki hafi allir
félagsmenn vinnuréttindi. Ekkert sé því til fyrirstöðu að stefnandi
geti fengið inngöngu í.félagið,.þar eð hann eigi,eina vörubifreið og
aki henni sjálfur, en í gildi séu á félagssvæðinu reglur um tak-
mörkun fjölda vörubifreiöa, og þar qð talan sé nú full, sé hvcirki
skylt né heimilt að veita stefnanda inñgongu þannig,,að hann fái
jafnframt full vinnuréttindi þegar í stað.
, Rakin er nokkuð forsaga þess að lög: nr. l/1966 um;leigubifieiðar

voru sett, og minnt á tilgang lagasetning,ar um þetta efni,,að stoffiâ
til þess að leiguakstur megi veröa þeim', sern hann.,stunda, lífvænleg
atvinnugr'ein. ;1, i.,

' ll-ög'nr. l/1966 hafi mælt svo fyrir í l.'.gr, âð'samgönguráðherra
gæti sett með reglugerð nánari ákvæði um'iþá takmörkun á fj,ölda
leigubifreiða til vöruflutninga innan félagssvæöis, sem heim;iluð hafi
verið í lögunum. Fyrir Rangárvallasjislu hafi'verið sett reglugerð.nr.
163/1966. Í t. gr.,hennar segi að sjislunefnd gêti,aö,fengnum tillOg-
um vörubilstjórafélagsins og, með samþykki iamgönguráðuneytisins
ákveðiö þessa háinarkstölu, og gildi þessi ákvörðun íil ar i senn.
Á grundvelli þessarar reglugerðar hafi'sÍslunefnd Rangáfvallas¡fslu
ákveðið, í ágúst 1967, að bifreiðar,,þessar mæftu vera 27 alls, og
sú tala sé síðan óbreytt.

Þar eö lög ,nr. l/1966'hafi ekki ákveðið nánar
skyldi að takmörkunum þessum, verði ,ekki fallist

hvernig staðið
â aö þaö hafi
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veriö éheimilt framsal valds a0 reglugerðin,mælti svo fyrir að sfslg-
nefnd ákvæði þessa hárnarkstölp.;, ,,, , ,,;: j ,:
. Nú hafi lög, nn;,36/.1970 leysr lög nr. l,/1966^af hólmi. i tZ..gr.

segi að við,gildistöku,laganna,;þ.e..,þann rl..j,úll ,lgllrrfalli úr gildi
allar tak¡lnarka'nir,geröar á grundvelli ,eldri lagafyrirrmæla, ef þær
fari í, bárya við,fyrirmæli,þessÊÍâ: lug:a. Það verði nú,alls ekk,i talið
að ákvæði reglugerðar, nr. 1 6j,/1966 fari í,bérya við, ákvæði, lag¿r¡¡.
36/.1970, og haldi reglugeröin,því gildi sínu end4þótt sert hafÍ verið
á gildistíma fyrri l4ga, Það,sé að sönnu iétt:að syslunefnd,Rangár,
vallasyslu hafi ekki endurnyjað árlega ákvörðun um hámarkstöÌu,
en ,fráleitt sé að það e,þi,,að valda þvi að engar slíkar,takrnarkanir
séu í gildi í sfsl'rrnni, enda aðeins um að :Íæ,öa verklagsreiglti en ekki
efnisékvæðii, verði,;að, trilka þetta ákvæði, meö hliðsj,ón .a.f yngri
reglugerðurrl,: sêlrl kveði; yfirleitt svo'á'að,hámarkstala; serni tiltekin
hafi ,v,eriðrskuli haldast að svo-'komnu, en;endurskoða megi hanâ
á, 2ja ára f;resti.i:Efl ,þó tariö yrði aö reglugerð ,nr. l;6311g66,v&ri
ekk,i 'í eildi sé þess þó að gæta:a.ð sarngönguráðhe na hafi,â löglegan
hátt,ákveöið' á árinu ,.1972 aö hámarkstal,a vörubifreiða, s,kyldi vera
ó'breytt ¡r¿1 :þvi er verið',hafði, þ.e. 27 ¡bifrei,ðar.. l ., ,

: Álit dómsins. , .

Ekki verQur talið að skyring â 69. gr. sLjérnarskrá¡ geti sraöið
því í vegi að lciggjafarvaldið setji .reglur um takmarkanir á,atvinnu-
réttindu,rn manna svo sem gert var meö,lögum nr. 36/1970 og
u¡:r+danfarandi lögum um sama,málefni. , i

Þess var áður getið að I . gr.laga ntr,. I /1966 heimilaði samgöngu-
ráðuneytinu, aö fengnum,tillögum hlutaðeigandi vör,ubifreiöar-
stjórafélags;,4ð,takmarka fjölda .leigubifreiðai ril vöruflurninga
iRnan félagssvæðis;.enda, kærnu og til meðmæli þeirra s¡fslunefnda
og. bæjar'stjérna, er .fé.lagssr¡æði, ,félli undir, .,, ;, ; ,

Reglugerð nr... L63/1966,,€r. sétt var fyrir. Rangárvallasyslu.á
grundvelli:laga þessara, kveöur þó svo á, i l. lt:: að,sfslunefnd geti,
að .fengnunÀ, tillögum vörubílst¡jóra,félagsinst F¡rlkis, og rileð sam_-

þykki sarngönguráðuneytisins, ákveðiö hámarksrölu' vörubifreiöa á
félags.svæðinu, sarnkvæmt,,þessu hefur s¡islunefnd mælt með því að
hámarkstala.,sk..uli.veral27]vörubifreiðar..l¡l.:,

Af hálfu stefnanda hefur því verið haldið fram að hér hafi veriö
um að ræða'óheimilt framsal valds af hárfu ráðuneytisins, og reglu-
gerðin því ógild frá upphafi ivega.r, , : :;

"/
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Eins og l. gr. reg'lugerða,r,innar'er sett fram þykir mega skyra

hana á þann veg aö ákvöröunarvald í,þessr¡ efni sé, í raun'þjá ráöu-

neytinu, þar eö ályktun sÍslunefndar sæti samþykki þess. Þykir því

ekki fært að kveða svo' á að ráðuneytið hafi látið af hendi vald

sitt með þeim hætti og í þeim mæli að valda.eigi ógildi reglugerðar

þessarar. : .

Samgönguráðunqytið
,.,, .rr,..

töku laga nr. 36/1970,
fyrir Rangárvallas¡islu,
aö ræða .ákvörðun um takmörkun'á fjölda vörubifreiða Skv. l. mgr.

6. gr.nefndra laga, heldur aðeins yfirlfsingu um að synjað væri

um breytingu â áður geröri takmörkun, þykir ekki hafa borið

nauðsyn 'til að'þessi ákvörðUn ráðuneytisins væri látin koma fram

i formi reglugerðar, sbr. 3. mgr. sömu greinar. "
' 'Ekki þykir ástæða til að dæmt verði um þann þátt krö'fugerðar

stefnanda að Vörubílstjórafélaginu Fylki ,yerði dæmt skylt aö'veita
honum inngongu í félagið, enda hefur því margsinriis verið lfst'yfir

-! l

af hálfu fétagsins, og staðfest í málflutningi'stefnda hér'fyrir dómi,

aðstefnandastanditi1boðaaðgeraSt,félaþsma,dur:
Leggja verður til grundvallar þann måTflutning aöilanna að í

krofü stêfñanda um full félagsréttindi sér til handa sé:átt viö öll
réttindi er félagsmenn hafa notið, þar âmeðal og'Séfstâklega vinnu-

réÌtindl þ.e. rétti til að halda úti leigubifreið til vöruflutninga fyrir
almennin:g. '

Með vísun til þess, er að framan segir, þykir verða að sykna'

stefnda að svo stöddu af 'þessari kröfu stefnanda i m¿li þessu, en

rétt eî að málskostnaður: verði l¿tihn falla'niður. "'r''" I

Dóm þennan kváðu upp Þoísteinn Thorarensen, Halldór
Þorbjörnsson, Björn Hetgadon, Árni Guðjónsson og Gunnar

Guðmundsson.
I ., 1 I
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D ó mis o r ð:
'i . i 'i

Stefndi Alþfðusamband Íslands f.h. Landssambands vöru-',.1

bifreiðarstjóra vegna Vörubílstjórafélagsins Fylkis á aö vera

ákvað i júní 1972, þ.e, nokkru eftir gildis-
,:"

að hámàrkstala sú, er ákveðin hafði verið

skyldi vera óbreytt. Þar eð hér var ekki um

súkn að svo stöddu' ì-.

í máli þessu.

Málskostnaður
.;

fellur niður. ., i

'':
af kröfum itefnanda Karls Sigurössonar
.r' ì , i


